
Fra og med 1. januar 2023 må alle bedrifter 
kildesortere sitt avfall, det som hittil har vært en frivillig 
sortering blir nå obligatorisk. Loven sier at alle bedrifter 

i Norge må sortere plast, matavfall og hageavfall. 

Vi har produktene som kan hjelpe deg 
med å oppfylle kravene.

AVFALLSHÅNDTERING



AVFALLSHÅNDTERING
KOMPLETT KILDESORTERINGSSYSTEM

164748   35L 
772424 50L
772425 65L
772426 90L

Topp/sekkeskjuler
204402 35L stor 
204294 90L stor 
204311 90L lokk max 
204320 65+50L stor 
204366 65+50L lokk max

Avfallsbeholder 
Røros Femunden
Stilren avfallsbeholder i pulverlakkert stål. 
Velg mellom ulike topper/farger. Kan 
leveres med fotskruer istedenfor hjul. For 
innendørs bruk.

Avfallsbeholder

Pedalbøtte Brabantia
Romeffektiv pedalbøtte med funksjoner 
for enkel avfallshåndtering. 

3 rom x 11 liter.
 11085198

Leveres i 
grafitt-grå, men 

andre RAL-farger 
kan velges både 

på beholder 
og topp.

Kildesorteringssett 
mat- og restavfall
Kildesorteringssett med 1x7L 
for matavfall og 2x12L for 
restavfall.

Lokk og holder medfølger. 
100% gjennvinningsbar plast.

773249  3 stk.



Pedalbøtter som oppfyller HACCP-krav. 
Manøvreres uten å bruke hendene og 
passer til alt fra pasientrom i helsevesenet 
til mattilberedning der krysskontaminering 
(kryssmitte) kan være skjebnesvangert. 

Solid og motstandsdyktig avfallsbeholder. 
Lett å rengjøre, motstår fingeravtrykk, rust og 
småskader. Fås i to størrelser og med 5 ulike 
fargekodede lokk for effektiv gjenvinnings-
sortering.

778865 35L sort
778866 35L beige
778867 35L hvit
778871 60L sort
778873 60L hvit
778877 85L sort
778879 85L hvit

Pedalbøtte Vileda HeraAvfallsbeholder Vileda Geo

778851  50L rund

Lokk
778852 Stor rund sort 
778853 Stor rund blå 
778854 Stor rund rød 
778855  Stor rund grønn

Avfallsbeholder Vileda Iris 
50L rund

Innovativ og solid avfallsbeholder som 
kombinerer funksjon og design. Laget av 
kombinasjonsmateriale plast og metall, 
som gjør beholderen motstandsdyktig og 
enkel å holde ren.

Avfallsbeholder

Avfallsbeholder
778844 55L 
778845 70L

Lokk
778846 Tett
778847 Papir blå
778848 Rund rød
778849 Rund gul
778850 Rund grønn

FARGE-
KODEDE 

LOKK



Avfallsbeholder Hykab
Patricia grå
Robust matvaregodkjent beholder. 
Lokk i ulike farger for fargekoding av avfall. 

Beholderen er utformet for enkel plassering 
og enkel bæring. Mulighet for å koble 
sammen flere beholdere. 

Veggfeste for feste på vegg.
For innendørs bruk.

Avfallssystem

14139116    6L        14139138   21L
14139127   12L       14139149   35L

Avfallsbeholder Durable 
Sensor stål
Avfallsbeholdere med sensor gjør at lokket 
åpnes uten berøring, og lukkes automatisk. 

Ytterdel av rustfritt stål. 
For innendørs bruk. 
Batterier er ikke inkludert.

Vi kan hjelpe deg og din bedrift med å finne det 
kildesorteringssystemet som passer best for dere.

Vi har et bredt utvalg av produkter innen avfallshåndtering. 
Hos oss finner du alt fra små kildesorteringsløsninger for    
kjøkkenskap til større avfallsbeholdere opp til 100 liter.

Med forbehold om trykkfeil og utsolgte produkter. 

266512 Avfallsbeholder 60L grå 
266513 Lokk for Patricia 60L grå 
266514 Hengsel for Patricia lokk 60L grå 
266515 Veggfeste for Patricia 60L grå 
266516 Innsats 9L grå
266517 Avfallsvogn for Patricia 60L grå 
266518 Koblingssett for Patricia 60L vogn

Lokk
266920  60L grønn 
266921 60L blå
266922 60L rød 
266923 60L gul

HUSK         
BATTERIER!

AAA-batteri til 6L og 
AA-batteri til 12-35L.




